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Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 15. maddesine
dayanılarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından uygulama esasları belirlenen Türkiye
Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçecektir. Yatırım fonlarına
yönelik yeni bir sistem olan TEFDP hakkında paylaştığımız aşağıdaki bilgiler ışığında sizlerin, bilgi sahibi
olması önem arz etmektedir.
TEFDP, kısaca Türkiye'deki tüm yatırım fonu dağıtım platformunu tek bir terminalde birleştiren bir alım satım
sistemidir. Aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm fonlar, artık zorunlu olarak TEFDP sisteminde yer alacak
olup TEFDP’ den alınıp satılabilecektir.
Para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının katılma payları ise, ancak
kurucunun talebi olması halinde Platform kapsamına alınabilecektir.
Öte yandan; Özel fonları, Serbest fonları, Gayrimenkul yatırım fonlarını, Girişim sermayesi yatırım fonlarını,
Garantili ve anapara koruma amaçlı fonları Platform’ da işlem görmeyecektir.
Finansal kurumlar arasındaki etkileşimin artarak sürdüğü bir ortamda, fon getirilerinde rekabet yaratacak
olan TEFDP sayesinde, siz değerli yatırımcılar paranız hangi aracı kurumda / bankada olursa olsun
Türkiye'deki tüm yatırım fonlarını alıp satabileceksiniz.
Sistemin müşterilere sağlayacağı kolaylıklar ise kısaca şöyledir.:






Hali hazırda yatırım hesabı olan tüm yatırımcılar, ilave bir prosedüre tabi olmaksızın platform
üzerinden alım-satım yapabileceklerdir.
Parasının bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun fonları dışındaki tüm kurumların fonlarına
anında ulaşabileceklerdir.
Yatırım fonu alırken, diğer yatırım fonlarının performansı ile karşılaştırıp en iyisini seçebileceklerdir.
Sadece yatırım fonlarının kendi içindeki performansına bakmayıp diğer yatırım alternatiflerinin
performansı ile de karşılaştırma yapabileceklerdir.
Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu platformdan fon alım satımı yapmak mümkün olacak,
dolayısıyla erişim imkânları artacaktır.

Yatırımcılar, alım satım yapmadan önce, http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adreslerinden
ulaşılabilen Fon Bilgilendirme Platformu’na erişim sağlayarak, hem platformda alınıp satılacak yatırım
fonlarına ilişkin karşılaştırmalı olarak getiri, alım satım saatleri, yönetim ücretleri, işlem kısıtları gibi bilgilere,
hem de faiz, altın, borsa endeksi gibi diğer yatırım alternatiflerine ilişkin getiri bilgilerine ulaşabileceklerdir.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFDP/Platform) işlemler 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla
başlamış olup, Turkish Yatırım müşterileri bu siteyi inceledikten sonra yatırım fonu alım ya da satım kararı
vermeleri halinde işlemlerini, gerek müşteri temsilcileri, gerekse internet şubede mevcut Fon işlemleri
menüsünden işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Konuyla ilgili SPK’nın basın açıklaması için tıklayınız
TEFDP’ da işlem gören yatırım fonları için tıklayınız
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla

